
         Petřvaldský 
zpravodaj 

 

MK ČR E 10176                                                                                                                   8/2015   srpen 
 

Příspěvky do zpravodaje doručte k 15. dni měsíce do knihovny nebo na OÚ. 
  

Poděkování farnosti Petřvald 
 

Vážení spoluobčané, 
 

v srpnu jsme dokončili II. etapu výměny střešní krytiny kostele sv. Mikuláše a 
tím jsme dovršili celkovou opravu našeho kostela, která byla zahájena již v roce 
2000. Za tuto dobu došlo mimo již zmiňovanou výměnu krytiny také k 
vybudování nové elektroinstalace, k výmalbě interiéru kostela a položení nové 
podlahy. Z vnější strany dostal kostel tzv. nový kabát v podobě nové fasády a 
byla provedena nutná drenáž kostela. 
 

Dovolte mi, abych se krátce zastavil u výměny střešní krytiny, která se 
prováděla v posledních 2 letech během mého působení v této farnosti. 
 

Celková cena byla 1.645.981,-Kč. Tuto částku bychom v kostele nikdy 
nevybrali a nebýt všech vás, štědrých dárců, tak by dílo dnes nebylo dokončeno. 
1. Obec Petřvald 900.000,- Kč 
2. Veřejná sbírka a sbírky v kostele a dary 309.981,- Kč 
3. P. Radim Hložánka 200.000,- Kč 
4. Kirche in Not 136.000,- Kč 
5. Nadace ČEZ 100.000,- Kč 
 

Chci touto cestou nesmírně poděkovat všem dárcům, ale i těm, kteří se jakkoliv 
zapojili do těchto oprav v průběhu 15 let. Za všechny bude sloužena Slavnostní 
mše svatá na svátek sv. Mikuláše v neděli 6. 12. 2015 v 10 hod. v kostele sv. 
Mikuláše v Petřvaldě za účasti farního sboru. Všechny Vás srdečně zvu. 
 

P. Th.Lic Tomasz Juszkat Th.D - farář 
 
 

Snímky z katastrálních map na Czech POINTU 
 

Ministerstvo vnitra ČR vydalo zprávu, že na Czech POINTU dostanou 
občané ověřený snímek katastrální mapy. Zapomněli však uvést důležitou 
informaci, že ověřený snímek dostanou jen z těch katastrů, které byly 
digitalizovány.  
V naší obci byl digitalizován zatím jen katastr Petřvaldíku. Ověřenou mapu 
katastru Petřvaldu u Nového Jičína a Hartů dostanete stále jen na katastrálním 
úřadě. 

Ilona Jahodářová 
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Informace pro občany 
 

 
Obec Petřvald zajistila pro své občany možnost odvozu a uložení veškerých 
elektrospotřebičů k likvidaci do sběrného dvora ve St. Vsi n. O.  
 

Dosavadní ukládání tohoto odpadu pod starým obecním úřadem nevyhovuje 
požadavkům na bezpečné ukládání odpadu. Proto byla zajištěna tato služba 
v sousední obci a prosíme občany, aby změnu respektovali a elektrospotřebiče 
vozili do sběrného dvora. V současné době jednáme o rozšíření služby také na 
další druhy velkoobjemového odpadu. O výsledku jednání vás budeme aktuálně 
informovat.  
 

Sběrný dvůr se nachází v areálu kasáren ve St. Vsi, otevírací doba středa 12.00 – 
18.00 h, sobota 8.00 – 18.00 h. Služba je pro občany zdarma. 
 
Zároveň v naší obci začal platit zákaz podomního prodeje a uzavírání 
smluv tzv. „na chodníku“. 
 

Prosíme občany, pokud by je někdo touto službou obtěžoval, aby volali obecní 
úřad nebo přímo p. starostu (776 164 835). 

Václav Kološ, starosta obce 
 

Zpráva pro rodi če dětí MŠ 
 

Připomínáme rodičům, že schůzka pro rodiče bude ve čtvrtek 27. 8. 2015 od 
15.30 h v MŠ (bez účasti dětí). Seznamy dětí v třídách budou vyvěšeny u 
vchodu do budovy. 
 

Těší se na vás kolektiv mateřské školy 
 

Pošta Petřvald upozorňuje 
 

Ve středu 23. 9. 2015 bude pošta Petřvald z důvodu školení zavřená. 
 

 

Soutěž TFA Petřvald se opět vydařila 
 

V sobotu 11. července v 9 hodin, za velice příjemného počasí a v přátelské 
atmosféře odstartoval v areálu „U staré řiky“ pod hasičskou zbrojnicí 
druhý ro čník soutěže TFA. 
 
Celá trať byla složena s těchto disciplín: roztažení 2 x 3 B hadic (ženy 2 x 2 B), 
přemístění figuríny do svahu, přenesení závaží 2 x 23 kg (ženy cca 10 kg), 
posun zaváží kladivem po kolejnici, hammer box muži 30 úderů, ženy 20, 6x 
překlopení pneumatiky s ocelovým ráfkem z Tatry 148 (ženy 1 x). Jako finálová 
disciplína bylo roztažení zavodněné hadice B (ženy hadice C) a sestřik terče, 
který signalizoval časoměřičům ukončení závodního pokusu. 
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Celkově bylo přihlášeno 53 mužů a 16 žen, na start se však nakonec postavilo 
pouze 20 mužů v kategorii do 35 let, 7 mužů v kategorii nad 35 let a 10 žen. 
Vzhledem k štědrosti sponzorů byly vyhlášeny tři speciální kategorie pro 
nejstaršího účastníka, který si odnesl láhev whisky a pro nejmladšího účastníka, 
který si odnesl cenu v podobě litru mléka v krabici. Kategorii pro závodníka z 
největší dálky si odnesl Jaroslav Hanžl z HZSP Spolana Neratovice. 
Po vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií nechyběla, tak jako v loňském roce, 
bohatá tombola, kdy si každý startující odnesl více či méně hodnotnou cenu. 
Velké poděkování za hladký průběh soutěže, zajištění občerstvení a jiných 
činností zaslouží všichni členové realizačního týmu z řad SDH Petřvald a jejich 
rodinných příslušníků, dík za péči o vyčerpané závodníky patří také zdravotnici 
Petře, jejíž zásahy naštěstí nemusely být život zachraňující. 
Na závěr je nutno také velice poděkovat všem sponzorům, díky kterým byly 
připraveny opravdu hodnotné ceny pro vítěze a velké množství cen v tombole. 

Ing. Ondřej Fabián 
 

 

 Hasičská soutěž a slavnostní předání vozidla JDH Petřvaldík 
 

Stává se již tradicí, že měsíc srpen je pro hasiče z Petřvaldíku velkou 
událostí. O to větší byla radost 8. srpna 2015, kdy všichni čekali na 
slavnostní předání nového dopravního vozidla JDH. 
 

Do soutěže MSL se přihlásilo celkem 54 družstev, což svědčí o tom, že soutěže 
v Petřvaldíku jsou pro mnohé sbory vždy očekáváním jen toho dobrého. Počasí 
bylo extrémně teplé, ale i přes vedra se týmům na hřišti dařilo - zvláště našim 
mužům a opět potvrdili, že jsou letos ve výborné formě. Na své domácí půdě 
celou soutěž vyhráli, obsadili prvenství a mohli si tak připsat cenné body do 
soutěže o pohár Moravskoslezské ligy. Také naše ženy bojovaly. Máme dvě 
družstva - nově vznikající družstvo A z bývalých starších žákyň, kdy děvčata 
jsou poprvé zařazena do MSL, kde sbírají zkušeností a družstvo B, již zkušená 
děvčata, dvě třetiny mamin, dnes bychom mohli říci družstvo těch mladých žen, 
kterým jsme v loni přáli krásné mateřské povinnosti a které se již letošní sezonu 
vrátily na hřiště a díky rodinnému zázemí mohou opět bojovat o umístění v 
hasičských soutěžích. Družstvo žen A v superfinále získalo vítězství, takže 
obrovský úspěch. 
Dříve než proběhlo vyhlašování a umístění družstev, došlo k slavnostnímu 
okamžiku, na který čekali naši hasiči, a který si nenechali ujít ani naši občané. 
Slavnostního předání se účastnili starosta obce pan Václav Kološ, místostarostka 
obce paní ing. Šárka Fabiánová, ing. Tomáš Zuber, vedoucí oddělení pro 
krizové řízení MSK, starosta místních hasičů pan Rudolf Číp, místostarostka 
hasičů ing. Daniela Čiberová a velitel sboru Radek Szufnarowski. Klíče od 
nového vozidla z rukou starosty obce byly slavnostně předány našim hasičům. 
Poté bylo vozidlo přístupné k prohlídce všem přítomným. Nezbývá než našim 
hasičům popřát, aby jim nové vozidlo dobře sloužilo při plnění jejich poslání. 
Novému vozidlu požehnal v neděli dopoledne při mši svaté v Petřvaldě P. 
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Th.Lic. Tomasz Juszkat Th.D. za přítomnosti Jiřího Navrátila, člena komise 
bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém rady kraje. U tohoto aktu byl 
však už přítomen jen starosta našich hasičů pan Rudolf Číp, protože naše 
družstva v tuto dobu již bojovala na další soutěži. 
SDH děkuje všem sponzorům za výhry do soutěže, obecnímu úřadu a 
Moravskoslezskému kraji za zakoupení nového vozidla, všem příznivcům 
soutěže za účast a velké poděkování všem, kteří se podíleli na přípravách při této 
soutěži, obsluze občerstvení všeho druhu, znamenitému hlasateli, 
zapisovatelkám, zkrátka všem těm, kteří byli přítomni a v tom obrovském vedru 
vše zvládli. 

Zlatuše Čiberová 
 
 

OBECNÍ KNIHOVNA V PETŘVALDĚ � KNIHOVNA, KDE JSTE DOMA 
 

Pořad Oldřich z Chlumu – historický román a skutečnost 
 

V pátek 25. 9. od 17.30 h proběhne v knihovně v Petřvaldě pořad 
současného českého nejvydávanějšího autora historických románů PhDr. 
Vlastimila Vondrušky. 
 

V knihovně si můžete zakoupit vstupenku na pořad (cena 50,- Kč). Těšíme se na 
shledanou v knihovně. 
 

Prázdninový týden v knihovně 
 

V týdnu od 10. do 14. 8. 2015 knihovna pořádala Prázdninový týden 
s programem pro děti. 
 

Akce se zúčastnilo 14 dětí ve věku od 1. do 4. třídy ZŠ. Děti byly rozděleny do 3 
družinek a celý týden společně pátraly po pokladu. Musely plnit různé úkoly, 
luštily šifry a snažily se zjistit, kde je pokladu uložen. Každý den začínal v 8.00 
h v knihovně a postupně se děti přemístily do hasičské zbrojnice, kde jsme 
využili zázemí v přístavbě i venkovní areál na hry a soutěže. Na programu byly 
také výtvarné aktivity, z nichž největší úspěch měla výroba loutek z ponožek. 
Děti si vytvořily opravdu originální loutky včetně kulis, s kterými si nacvičily 
krátké netradičně pojaté pohádky, které v závěru předvedly svým rodičům. 
Extrémně horké počasí bylo únavné jak pro dospělé, tak pro děti, proto jsme 
dodržovali polední klid, během kterého jsme na pokračování předčítali knížku. 
Páteční závěrečný den byl trochu strašidelný a děti musely prokázat odvahu, ale 
nakonec všechny k pokladu doputovaly. 
Za spolupráci děkuji především Lucce Vosáhlové, Míši Bókové a Páji 
Kociánové, které se dětem celý týden věnovaly. Dále děkuji Pavlu Pliskovi, 
který pro děti připravoval putování za pokladem a také Kryštofovi a Šimonovi 
Pliskovým, kteří se podíleli na organizaci akce. Moc děkuji také řeznictví 
Žabčík, které dětem zasponzorovalo špekáčky na opékání. Věřím, že děti si 
týden užily a že se jim líbil! 

Kamila Plisková, knihovnice 
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Zpravodaj zpracovala Mgr. Kamila Plisková 
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